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Załącznik nr 1 do Uczelnianego systemu 
zarządzania jakością kształcenia w SGH 

 

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA 
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1. Cel procedury 
 

 Celem procedury jest określenie zasad postępowania oraz przypisanie odpowiedzialności 
podczas monitorowania jakości procesu kształcenia. Głównymi elementami tej procedury są 
studenckie opinie na temat jakości zajęć i umiejętności dydaktycznych osób je prowadzących oraz 
hospitacje zajęć, a także samoocena zajęć dokonywana przez wykładowców. Oceny wyrażane 
przez studentów mają przede wszystkim na celu monitorowanie jakości procesu dydaktycznego 
oraz inspirowanie nauczycieli akademickich do analizy i doskonalenia umiejętności dydaktycznych, 
w tym sposobu prowadzenia zajęć. Powinny także one – wraz z wynikami hospitacji – stanowić 
ważne źródło informacji dla studentów przy dokonywaniu wyborów zajęć (wykładowców, ścieżki 
studiów) oraz stanowić element corocznej oceny nauczycieli akademickich (w ramach rocznego 
sprawozdania z ich działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej), w tym ich nagradzania 
za działalność dydaktyczną. 

 W procesie monitorowania i analizy zajęć dydaktycznych podstawowymi celami są: 
 

1) badania i analizy rozkładów wyników oceny sposobu prowadzenia zajęć i ich wartości 
merytorycznej dokonywanej przez studentów – badania jakości wszystkich zajęć 
prowadzonych w danym semestrze; badania i analizy rozkładów ocen jakości 
poszczególnych zajęć składających się na ofertę dydaktyczną uczelni (w tym kierunków 
studiów) są wykonywane cyklicznie co semestr; 

2) badania i analizy rozkładów wyników oceny warunków prowadzenia zajęć dokonywane 
przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia – badania jakości warunków, w jakich 
nauczyciel prowadzi zajęcia ze studentami; badania i analizy są wykonywane raz w roku 
wśród wykładowców, których zajęcia były wybrane lub wylosowane do hospitacji w danym 
roku akademickim;  

3) identyfikacja zajęć o niewystarczającej jakości; jest wykonywana cyklicznie co semestr na 
podstawie wyników badania opinii studenckich i hospitacji uzyskiwanych w trzech kolejnych 
semestrach. 

 W procesie monitorowania jakości procesu kształcenia, poza monitorowaniem jakości zajęć 
dydaktycznych, regularnie analizowane są wskaźniki tzw. sprawności (efektywności) kształcenia, 
które obejmują m.in.: rozkład ocen z egzaminów, wskaźniki egzaminów poprawkowych                   
i komisyjnych, powtarzania roku, skreśleń ze studiów, terminowości uzyskiwania dyplomu, jak też 
analizowane są podstawowe wskaźniki dotyczące rekrutacji na studia (liczba kandydatów              
w podziale na stopnie i formy studiów, ich struktura społeczno-demograficzna, zainteresowanie 
poszczególnymi kierunkami na II stopniu studiów, jak i kierunkami w języku angielskim na I stopniu 
studiów oraz udział obcokrajowców w strukturze kandydatów i studentów). Wyniki analiz jakości 
procesu kształcenia przedstawiane są władzom rektorskim oraz na posiedzeniu Senatu SGH przez 
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dziekanów Studium Licencjackiego i Studium Magisterskiego, przewodniczących Senackiej Komisji 
Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów, Senackiej Komisji Programowej oraz Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej. 

 
 

2. Zakres procedury 
 

Procedura dotyczy głównie działań Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów, dziekanów kolegiów  
i studiów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, Działu Analityki Rektorskiej, Działu 
Rozwoju Oprogramowania oraz Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki. Procedura ma 
zastosowanie do wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w SGH.  

Procedurę, opracowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dr hab. 
Stefana Doroszewicza, zmodyfikował w kadencji 2012–2016 rektorski zespół ds. analizy 
funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia. 
 
 

3. Objaśnienie pojęć i skrótów 
 

3.1. Objaśnienie pojęć 

1) jakość zajęć dydaktycznych – wyraża kompleksową ocenę zajęć uwzględniającą sposób 
prowadzenia zajęć i ich poziom merytoryczny; 

2) studenckie wybory elementów oferty (zwane także „wyborami studenckimi”) –  
dokonywanie przez studentów wyboru zajęć na kolejny semestr, przed jego 
rozpoczęciem; 

3) forma zajęć – do form zajęć należy zaliczyć „wykład”, „ćwiczenia”, „seminarium” oraz 
„laboratorium”; 

4) forma studiów – studia stacjonarne i studia niestacjonarne. 
 

3.2. Objaśnienie skrótów  

1) R – Rektor SGH; 
2) PDS – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów; 
3) DSL – Dziekan Studium Licencjackiego; 
4) DSM – Dziekan Studium Magisterskiego; 
5) DK – Dziekan kolegium; 
6) DI – Dyrektor instytutu; 
7) KKa – Kierownik katedry; 
8) SKD – Senacka Komisja Dydaktyczna ds. Studentów i Doktorantów; 
9) SKP – Senacka Komisja Programowa; 
10) DAR – Dział Analityki Rektorskiej; 
11) DPM – Dział Programów Międzynarodowych; 
12) DRE – Dział Rozwoju Edukacji; 
13) DRO – Dział Rozwoju Oprogramowania; 
14) DRiOD – Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki; 
15) DS – Dziekanat SL lub SM. 
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4. Działania objęte procedurą 
 

Wejście Przebieg procesu Odpowiedzialność Wyjście 
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5. Przebieg oceny zajęć dokonywanej przez studentów 
 

Wejście Przebieg procesu Odpowiedzialność Wyjście 
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6. Opis oceny zajęć dokonywanej przez studentów 
 

Krok Opis procesu *) Powołania 

Start oceny zajęć 
dokonywanej przez 
studentów 

Celem oceny dokonywanej przez studentów jest uzyskanie 
opinii o jakości zajęć prowadzonych przez przez nauczycieli 
akademickich  SGH. Opinie studentów umożliwią dokonanie 
oceny kompetencji dydaktycznych wykładowców oraz 
przeprowadzenie kompleksowej analizy jakości procesu 
kształcenia.  

 

1. Opracowanie zasad 
oceny zajęć przez 
studentów 

Wzór formularza „Ocena zajęć dydaktycznych przez 
studentów w SGH” (1) oraz „Zasady oceny zajęć 
dydaktycznych dokonywanej przez studentów” (2) są 
opracowywane przez PDS i SKD (1). Formularz oceny zajęć 
musi uzyskać akceptację Rektora.  

1) F/K/OD 1.1 
2) W/K/OD 1.1 

2. Akceptacja Rektora 

Przedmiotem akceptacji jest wzór formularza „Ocena zajęć 
dydaktycznych przez studentów w SGH” (1). Akceptacji 
dokonuje Rektor. Zatwierdzona wersja wzoru formularza jest 
przekazywana do DAR i DRO celem przygotowania 
elektronicznego etapu przeprowadzenia oceny zajęć 
dydaktycznych i zapisów z tej oceny. 

1) F/K/OD 1.1 

3. Przygotowanie oceny 
dokonywanej przez 
studentów 

DAR i DRiOD opracowują tryb przeprowadzenia ocen zajęć 
dydaktycznych przez studentów i organizują badanie na 
podstawie formularza (1) przygotowanego przez  DRO do 
uruchomienia w wersji elektronicznej. Ostateczna 
elektroniczna wersja formularza (3) i wszelkie jej zmiany 
powinny być zatwierdzone przez PDS.  

1) F/K/OD 1.1 

3) F/K/OD 1.1e 

4. Akceptacja Prorektora 
ds. Dydaktyki               
i Studentów 

Przedmiotem akceptacji jest wzór formularza „Ankieta oceny 
zajęć dydaktycznych przez studentów” w wersji elektronicznej 
(3). Zatwierdzona wersja formularza jest przekazywana do 
DRO i DAR. 

3) F/K/OD 1.1e 

5. Ocena zajęć 
dydaktycznych przez 
studentów 

DRO w porozumieniu z DRiOD przeprowadza semestralne 
badania oceny zajęć dydaktycznych przez studentów               
z wykorzystaniem formularza ankiety (3). Badanie powinno 
dotyczyć wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia      
w danym semestrze. Należy je przeprowadzić w okresie 
trzech tygodni przed zakończeniem danych zajęć. 

3) F/K/OD 1.1e 

6. Opracowanie 
wyników badań  

Wypełnione przez studentów formularze ankiet (4) są 
opracowywane przez DRO w postaci tabelarycznych 
zestawień wyników ocen dla poszczególnych wykładowców, 
jak i grup przedmiotów, zgodnie z wytycznymi „Zasad oceny 
zajęć dydaktycznych przez studentów  w SGH” (2).  
Wyniki ocen studenckich są raportowane – powiadomienie 
zainteresowanych nauczycieli akademickich o wynikach ich 
oceny następuje przez PDS za pośrednictwem DRO i DAR 
semestralnie, nie później niż 2 miesiące po zakończeniu 
semestru; w tym samym terminie wyniki oceny otrzymują 
bezpośredni ich przełożeni kierownik jednostki, dziekan 
kolegium, a także dziekani studiów oraz rektor i prorektor ds. 
dydaktyki i studentów. Wyniki oceny  
w pliku Excel (5) są przekazywane do DAR i SKD w celu 
„Analizy jakości kształcenia”, która uwzględniać będzie 
również wyniki samooceny jakości zajęć dokonywanej przez 
wykładowcę, wyniki hospitacji i analizę wskaźników 
sprawności (efektywności) kształcenia w SGH. 
 
 

2) W/K/OD 1.1 

4) Wypełnione 
F/K/OD 1.1e/... 

5) Wyniki ocen 
studenckich  
w pliku Excel/... 
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7. Przegląd metodyki 
oceny 

SKD  jest zobowiązana do okresowego przeglądu metodyki 
oceny zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów       
i weryfikacji wykorzystywanych formularzy. Przegląd taki jest 
konieczny ze względu na przebiegające w czasie zmiany 
postaw studentów, wymuszające korektę stosowanych 
kwestionariuszy ankietowych. 

 

*) Liczby przywołane w nawiasach w opisie procesu dotyczą wymienionych tam dokumentów/zapisów i stanowią odniesienie do 

kolumny „Powołania” zawierającej kody lub nazwy tych dokumentów. 
 
 
 
 

7. Przebieg samooceny zajęć dokonywanej przez wykładowców   
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8. Opis samooceny zajęć dokonywanej przez wykładowców  
 

Krok Opis procesu Powołania 

Start samooceny zajęć 
dokonywanej przez 
wykładowców 

Celem samooceny dokonywanej przez wykładowców jest 
uzyskanie ich opinii nt. uwarunkowań towarzyszących 
prowadzeniu zajęć, które mogą wpływać na ocenę 
kompetencji pracowników dydaktycznych oraz stanowią 
ważne informacje dla analizy procesu kształcenia. 

 

1. Opracowanie zasad 
samooceny zajęć 
przez wykładowców 

Zasady i wzór formularza „Samoocena zajęć dydaktycznych 
dokonywana przez wykładowcę” (6)  są opracowywane przez 
SKD  

6) F/K/OD 2.1 

2. Akceptacja Rektora 

Przedmiotem akceptacji jest wzór formularza „Ocena zajęć 
dydaktycznych dokonywana przez wykładowcę” (6). 
Akceptacji dokonuje Rektor. Formularz jest następnie 
przekazywany do DRiOD, celem przeprowadzenia oceny 
zajęć dydaktycznych przez wykładowców. 

6) F/K/OD 2.1 

3. Samoocena zajęć 
dydaktycznych 
przez wykładowców 

DRiOD wraz z DRO przeprowadzają co najmniej raz w roku 
badania samooceny zajęć dydaktycznych przez 
wykładowców.  
W tym celu  DRO dostosowuje do badań prowadzonych drogą 
elektroniczną  aktualny formularz „Ocena zajęć dydaktycznych 
dokonywana przez wykładowcę”. Badanie powinno dotyczyć 
wybranych co najmniej 50 wykładowców prowadzących 
zajęcia  
w danym roku akademickim, a zwłaszcza tych, których zajęcia 
były lub będą hospitowane w danym roku.  Badanie to 
powinno być przeprowadzone w okresie 1-2 tygodni przed 
zakończeniem danych zajęć. Wypełnione przez wykładowców 
elektroniczne formularze „Samoocena zajęć dydaktycznych 
dokonywana przez wykładowcę” (7) gromadzi DRO.  

Zbiorcze wyniki samooceny są raportowane i przekazywane 
władzom rektorskim i dziekańskim oraz kanclerzowi. Wyniki 
oceny  są wykorzystywane przez SKD, PDS i DAR w celu 
„Analizy jakości kształcenia”, która uwzględniać będzie 
również wyniki studenckiej oceny zajęć, wyniki hospitacji          
i analizę wskaźników sprawności/ efektywności kształcenia    
w SGH.  

6) F/K/OD 2.1 
7) Wypełnione 
F/K/OD 2.1/... 

4. Przegląd metodyki 
oceny 

SKD jest zobowiązana do okresowego przeglądu metodyki 
samooceny zajęć dydaktycznych dokonywanej przez 
wykładowców i weryfikacji wykorzystywanych wzorów 
formularzy. 
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9. Przebieg hospitacji zajęć 
 

Wejście Przebieg procesu Odpowiedzialność Wyjście 
   

 

 

 

 

 

12)  PDS / 

SKD 

 

 

 

 

13)    R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)   DI / KKa 

 

 

 

15)   DK 

 

 

 

 

16)   DRiOD 

 

 

17)   DI / KKa 

 

 

 

18)  SKD / 

PDS 

 

 

 

 

 

F/K/OD 3.1 

F/K/OD 3.1 F/K/OD 3.1 

F/K/OD 3.1 

Wypełnione

F/K/OD 3.1 

Opinie 
ekspertów – 
DI,KKa 

Wypełnione

F/K/OD 3.1 

Wypełnione

F/K/OD 3.1 

Analiza 
jakości 

kształcenia 

Raportowanie 
wyników hospitacji 

Przegląd metodyki 

hospitacji 

Nie 

Tak 

Akceptacja 

Rektora 
13 

17 

12 
Opracowanie zasad 

hospitacji zajęć 

S t a r t  
hospitacji zajęć 

Hospitacja zajęć 

dydaktycznych 

18 

0  

14 
Opracowanie planów 

hospitacji zajęć 

16 
Powiadomienie 

zainteresowanych 

Nie 

Tak 

Akceptacja 

Dziekana 
15 

Nie 

Tak 

 
0 

 

Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

Powiadomienie 
o hospitacji 

 

 

 



 

 

9 

 

 

10. Opis hospitacji zajęć 
 

Krok Opis procesu Powołania 

Start hospitacji zajęć 

Celem hospitacji jest usprawnienie procesu dydaktycznego     
w SGH. Ekspercka ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych 
przez wykładowców ma umożliwić dokonanie oceny 
kompetencji pracowników dydaktycznych oraz 
przeprowadzenie kompleksowej (łącznie z wynikami opinii 
studenckich) analizy procesu kształcenia. 

 

1. Opracowanie zasad 
hospitacji zajęć 

Zasady oceny zajęć dydaktycznych podczas hospitacji są 
opracowywane przez  Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów. 
Przeprowadzeniem hospitacji zajęć prowadzonych przez 
pracownika katedry lub instytutu zarządza Dziekan Kolegium.  

8) Zarządzenie 
Rektora   
nr 79 z dnia 13 
listopada 2015   
9) Zał. nr1 i nr 2 
do zarządzenia 
Rektora   
nr 79 z dnia 13 
listopada 2015   

2. Akceptacja Rektora 

Przedmiotem akceptacji jest wzór formularza ankiety dla 
hospitującego i formularza ankiety dla studenta 
hospitowanych zajęć (9). Akceptacji dokonuje Rektor. 

3. Opracowanie 
planów hospitacji 
zajęć 

  
W każdym semestrze studiów, w każdej katedrze lub 
instytucie należy przeprowadzić hospitacje przynajmniej 
dwóch zajęć prowadzonych przez dwóch różnych nauczycieli 
akademickich tej katedry lub instytutu. W pierwszej kolejności 
powinny być zarządzane hospitacje przedmiotów 
podstawowych oraz przedmiotów, które w okresie czterech 
poprzedzających semestrów nie uzyskały pozytywnej oceny     
z hospitacji. 

10) Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

4. Akceptacja 
Dziekana 

„Semestralny plan hospitacji zajęć” (10) jest zatwierdzany 
przez DK przez zastosowanie formuły „zatwierdzam”                
i potwierdzenie podpisem i pieczątką. 

10) Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

5. Powiadomienie 
zainteresowanych 

Eksperci i wykładowcy podlegający hospitacji powiadamiani 
są  
o terminie i miejscu hospitacji e-mailem (11) przez DRiOD na 
podstawie planu hospitacji (10). Każde powiadomienie e-mail 
(11) przechowywane jest przez DRiOD do momentu odbycia 
hospitacji. Powiadomienie powinno nastąpić nie później niż 
miesiąc przed przewidzianym terminem hospitacji. 

10) Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

11) 
Powiadomienie 
o hospitacji/... 

6. Hospitacja zajęć 
dydaktycznych 

Przebieg hospitacji nadzoruje DK na podstawie semestralnych 
planów hospitacji (10) oraz kwestionariuszy hospitacyjnych 
(9). Wypełnione kwestionariusze hospitacyjne (12) są 
opracowywane przez DAR. Wyniki hospitacji są raportowane  
i przekazywane zainteresowanym wykładowcom, ich 
bezpośrednim przełożonym, dziekanowi kolegium, dziekanom 
studiów oraz Rektorowi i prorektorowi ds. dydaktyki                     
i studentów. Wyniki hospitacji są wykorzystywane przez SKD, 
PDS i DAR w celu „Analizy jakości kształcenia”, która 
uwzględniać będzie również wyniki studenckiej oceny zajęć, 
samooceny zajęć dokonywanej przez wykładowców  
i  analizę wskaźników sprawności (efektywności) kształcenia 
w SGH. 

9) Formularze 
10) Semestralny 
plan hospitacji 
zajęć/... 

12) Wypełnione 
F/K/OD 3.1/... 

7. Przegląd metodyki 
oceny 

SKD i PDS są zobowiązani do okresowego przeglądu 
metodyki hospitacji i weryfikacji wykorzystywanych 
dokumentów. 
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11. Dokumenty związane 
 

Nr Rodzaj i nazwa dokumentu 
Miejsce 

przechowywania 
W: Wykorzystanie 
P: Pochodzenie 

1 Wzór formularza: „Ocena zajęć dydaktycznych 
przez studentów w SGH” 

DAR  

2 Wytyczne: „Zasady opracowania wyników ocen 
studenckich” 

DAR  

3 Wzór formularza: „Oceny zajęć dydaktycznych 
przez studentów w SGH” 

DAR  

4 Zapisy: Wypełnione formularze „Oceny zajęć 
dydaktycznych przez studentów w SGH” 

DAR / DRO  

5 Zapisy: Wyniki ocen studenckich w pliku Excel DAR / DRO 
W: Analiza jakości 
kształcenia SKD 

6 Wzór formularza: „Ocena zajęć dydaktycznych 
dokonywana przez wykładowcę” 

DAR  

7 Zapisy: Wypełnione formularze „Ocena zajęć 
dydaktycznych dokonywana przez wykładowcę” 

DAR 
W: Analiza jakości 
kształcenia SKD 

8 Wzór formularza „Kwestionariusz hospitacyjny” DAR / DRiOD  

10 Plan: „Semestralny plan hospitacji zajęć” DRiOD / DK  

11 Zapisy: Powiadomienie o hospitacji DRiOD 
W: Informacja dla ekspertów 

i hospitowanych 

12 Zapisy: Wypełnione formularze „Kwestionariusz 
hospitacyjny” 

DAR / DRO 
W: Analiza jakości 
kształcenia, DAR 

 

 

 


